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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ،إن احلمد هلل تعاىل حنمده ونستعني ابهلل تعاىل ونستغفره

 ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

 إنه من يهده هللا تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،

 ا عبده ورسوله.وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد  

 ،،مث أما بعد،
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 تفسري سورة طه

 عة.قط  سورة طه من السور املكية وهي من السور اليت تبتدأ ابحلروف املم 
 ({1) طه}

 قطعة،إىل آخر هذه احلروف املم  }حم{و  }آلر{و  }آمل{مثل 
 د حرف الطاء حركتني وكذلك احلرف اهلاء حركتني.ويم  

 عليه وسلم، وطه ليس من أمساء النيب صلى هللا
 ألنه مل يرد يف القرآن وال يف حديث صحيح أن من أمسائه طه،

 ولكن الذي دفع البعض أن يقول أن من أمسائه طه، 
 قطعني يف سورة طه جاء اخلطاب:أن بعد هذين احلرفني املم 

 ({2) َما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلقمْرآَن ِلَتْشَقى}
 {ا َعَلْيَك اْلقمْرآَن ِلَتْشَقىَما َأنَزْلنَ }طه أي اي طه،  :فكأنه يقول

 [،3-1]يس:{ ِإنََّك َلِمَن اْلممْرَسِلنيَ *  َواْلقمْرآِن احلَِْكيمِ }يس* وكذلك مثلها 
لكن الصحيح أننا نتقيد مبا ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم فلو كان من 
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 أمسائه طه لقال أن من أمسائي طه، لكنه قال :
وأان   مٌَّد ، وأمحد  ، وأان املاحي الَّذي يحو هللام يب الكفَر ،أان حم : أمساء   مخسةم  يل 

َشرم النَّاسم على قدمي ، وأان العاِقبم   احلاشرم الَّذي ُيم

 صحيح البخاري : املصدر | البخاري : احملدث | جبري بن مطعم : الراوي
  صحيح  : خالصة حكم احملدث | 3532 :الصفحة أو الرقم

 

 ({2) َلْيَك اْلقمْرآَن ِلَتْشَقىَما َأنَزْلَنا عَ }
احلروف املقطعة قلنا حتدي العرب لبيان أن هذا القرآن مؤلف من هذه احلروف 

 اليت تتكلمون هبا أو تكونون منها كالمكم،
 ومع ذلك مل تستطيعوا أن أتتوا مبثل هذا القرآن،

 وهلذا أييت بعد هذه احلروف املقطعة ذكر القرآن الكرمي،
 ({2) ا َعَلْيَك اْلقمْرآَن ِلَتْشَقىَما َأنَزْلنَ }

 أو شيء يتعلق ابلقرآن مثل :
ِلَك يموِحي ِإَلْيكَ  * عسق * حم}  {َوِإىَل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك اَّللَّم اْلَعزِيزم احلَِْكيمم  َكذََٰ
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 [3-1]الشورى:
 والقرآن من الوحي، وكذلك يف سورة القلم: يموِحي

 [،2-1]القلم: {َما َأنَت بِِنْعَمِة رَبِ َك مبَْجنمون  *  ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطمرمونَ  }
 يتحدث عن القلم والقلم يمكتب به أيض ا القرآن، وهكذا.

على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ليشقى مبا  هلل تبارك وتعاىل ما أنزل القرآنفا
 ال طاقة له به من العمل.

 ({3) ِإالَّ َتْذِكَرة  لِ َمن ََيَْشى }
أي أنزلناه موعظة ليتذكر به من َياف عقاب هللا  :مبعىن لكن، لكن تذكرة   ِإالَّ 

 فيتقيه أبداء الفرائض واجتناب احملارم.
 إذن اآلية الثالثة بينت احلكمة من نزول القرآن الكرمي،
 وهو أن يتذكر به من َياف عقاب هللا تبارك وتعاىل.

 ({4)َواِت اْلعمَلىتَنزِيال ّمِ َّْن َخَلَق اأَلْرَض َوالسََّما }
.أي نز    ل هللا عز وجل هذا القرآن تنزيال 

 ميتقدبونلحظ هنا تقدمي األرض على السماوات، على خالف كثري من اآلايت 
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 {،اأَلْرَض َوالسََّماَواتِ  }السموات على األرض، لكن هنا قال 
، رض من نزول القرآن أن ينتفع به الناس والناس يقيمون يف األرضوذلك ألن الغ

 ؟من َيشى ({3) ِإالَّ َتْذِكَرة  لِ َمن ََيَْشى }

 موجود يف األرض، 
 ({.4)تَنزِيال ّمِ َّْن َخَلَق اأَلْرَض َوالسََّماَواِت اْلعمَلى }فقال 

 من هو الذي خلق األرض والسموات العلى؟
 ({5) الرَّمْحَنم َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}

 أي هو الرمحن على العرش استوى،
 .الرمحن عال وارتفع على العرش علوًّا يليق جبالله سبحانه وتعاىلأي:  ىاْستَـوَ 

واملشهور يف ذلك السؤال الذي سمئله اإلمام مالك عندما سمئل عن الرمحن على 
ستواء معلوم والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة، "االالعرش استوى، قال : 

 ."يان به واجبواإل

يليق جبالله ال يشبه أبحد  ى على العرش استواء  و اإلنسان يؤمن أبن هللا تعاىل است
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 من خلقه.

نَـهمَما َوَما حَتَْت الثَـَّرى }  ({6) َلهم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوَما بـَيـْ
له سبحانه وحده ما يف السماوات وما يف األرض وما حتت الرتاب من خملوقات،  

 .خلق ا وملك ا وتدبري ا
 بر أمره تبارك وتعاىل.خلقه وملكه ويد

 ({7) َوِإن ََتَْهْر اِبْلَقْوِل فَِإنَّهم يـَْعَلمم السِ رَّ َوَأْخَفى }
 القول، أو ختفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، -أيها الرسول-وإن تعلن 

فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، ال َيفى عليه شيء  
 .من ذلك

ث به د  هر ابلقول وإما يتكلم به سر ا ألحد، وإما أن ُيم ألن اإلنسان إما أن جي
 نفسه، فاهلل سبحانه وتعاىل يعلم هذه الثالث، 

 يعلم اجلهر، يعلم السر وأخفى من السر.

 ({8) اَّللَّم ال ِإَلَه ِإالَّ همَو َلهم اأَلمْسَاء احْلمْسىَن  }
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 .سناحلم  هللا ال معبود حبق غريه, له وحده األمساء البالغة الكمال يف 

له نز  بعد هذه املقدمة من بيان الغرض من نزول القرآن الكرمي وهللا عز وجل مل يم 
 على رسوله صلى هللا عليه وسلم ليشقى به، 

نذر به، ويتحدث هللا سبحانه وتعاىل عن بعض صفاته بلغه وليم سعد به وليم وإمنا ليَ 
له ما يف السموات وما من األلوهية، وأن له األمساء احلسىن، وأنه سبحانه وتعاىل 

يد الحظ يف هذه اآلايت أن هللا تعاىل قد ذكر فيها أنواع التوحيف األرض، ونم 
 ،توحيد الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات الثالثة، عندما أييت واحد يشرح

 الثالثة موجودين هنا يف قوله تعاىل:
 صفات. هذه ({5) الرَّمْحَنم َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى}

 وهنا أمساء وصفات،  ({8) هم اأَلمْسَاء احْلمْسىَن لَ }
 ألوهية، {اَّللَّم ال ِإَلَه ِإالَّ هموَ }

نَـهمَما َوَما حَتَْت الثَـَّرى}  هذا ربوبية،  {َلهم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوَما بـَيـْ
 بط سورة مرمي وما قبلها، بذلك اآلايت كلها َتمعت مثل ابلض إذن

نَـهمَما فَاْعبمْدهم َواْصَطِِبْ ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلمم َلهم }قال  َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بـَيـْ
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يًّا  [65]مرمي: {مسَِ
 تتحدث عن أنواع التوحيد الثالثة.مرمي وطه فيهم آايت 

 تعاىل: بعد ذلك يقول
 ({9) َوَهْل َأََتَك َحِديثم مموَسى}

 موسى بن عمران عليه السالم؟أي هل أَتك اي رسول خِب 
 ستفهام وإمنا قد أَتك، أي استفهام غرضه التقرير.وطبع ا هل هنا ليست لال

َها ِبَقَبس  َأْو َأِجدم } ِإْذ رََأى اَنر ا فـََقاَل أِلَْهِلِه اْمكمثموا ِإّن ِ آَنْستم اَنر ا لََّعلِ ي آتِيكمم مِ نـْ
 ({10) َعَلى النَّاِر همد ى

 فقال ألهله انتظروا لقد أبصرت انر ا، ،الليل انر ا موقدة أي عندما رأى يف
 يعين زوجته، وردت يف بعض اآلاثر أنه كان مع زوجته فقط. :وطبع ا ألهله

 قال العلماء هذا من ابب احرتام الرجل لزوجته،  اْمكمثموا
 فاملفروض أن يقول هلا امكثي، فهي واحدة فقط،

 مها فخاطبها للجمع،عظ  يم  فهذا من ابب احرتام الرجل لزوجته، أن
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 .اْمكمثموافقال 
َها ِبَقَبس   أخرى  اهبا وتوقدون هبا انر   ستأنسونلعلي أجيئكم منها بشعلة ت آتِيكمم مِ نـْ

 لنا على الطريق.دم أو أجد عندها هاداي  يَ 

 ({11) فـََلمَّا َأََتَها نموِدي اَي مموَسى }
 أي فلما أتى موسى تلك النار انداه هللا اي موسى.

 ({12) ِإّن ِ َأاَن رَبَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك اِبْلَواِد اْلممَقدَِّس طمو ى }
ناجاة هللا تبارك امسه طوى الذي ابركته وذلك استعداد ا ملم  يأي  أنت اآلن يف واد

 ر.طه  املم و  املبارك أي اِبْلَواِد اْلممَقدَّسِ  وتعاىل،

 ({13) ا يموَحىَوَأاَن اْختَـْرتمَك فَاْسَتِمْع ِلمَ }
 ّن اخرتتك اي موسى إلرسال رساليت فاستمع ملا يوحى إليك مين.أي أ

 لتعظيم.راءة محزة ]وأان  اخرتانك[ على اطبع ا يف ق

 ({14) ِإنَّيِن َأاَن اَّللَّم ال ِإَلَه ِإالَّ َأاَن فَاْعبمْدّن َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري}
اعبدّن وحدي، وأد  الصالة على أكمل وجه إنين أان هللا ال معبود حبق غريي، ف
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 .لتذكمرّن فيها
 قرب أن أقم الصالة لتذكرّن هبا،األتفاسري كثرية، لكن  فيها ِلذِْكِري

 وأقم الصالة فإن هذا من ذكري بسبب أنك تذكرّن،
 قي م الصالة.فمن ضمن ذكر هللا سبحانه وتعاىل أنك تم 

 ({15) َها ِلتمْجَزى كملُّ نـَْفس  مبَا َتْسَعىِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكادم أمْخِفي}
 أي الساعة اليت يمبعث فيها الناس آتية البد من وقوعها، 

 لكي َتزي كل نفس ما من املخلوقني أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها أحدٌ 
 عملوا لكي َتزى كل نفس ما عملت يف الدنيا من خري أو شر.

 أي أكاد أخفيها من نفسي، سبحانه وتعاىل أن هذا كالم هللا َأَكادم أمْخِفيَها
ا،  هذا يدل على أنه ال يكن ألحد أن يعلمها أبد 

طلق على الشيء أكاد أخفيها من نفسي، وهذا يم  :ألن هللا سبحانه وتعاىل يقول
ا،   الذي يريد أحد أن يكتمه كتماان  شديد 

 ،اهب  نفسكدث  على شيء ولكن إايك أن حتم  واحد معني تقول له
ا.ه  ذا يدل على شدة الكتمان وأنه ال يكن ألحد أن يعلمها أبد 
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 {،ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيةٌ }نالحظ هنا يف سورة طه أنه قال 
{ اَل يـمْؤِمنمونَ  َولََِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاسِ  الَّ رَْيَب ِفيَها السَّاَعَة آَلتَِيةٌ  ِإنَّ } ويف آية أخرى قال

 [59]غافر:
 نكر  غري مم وهنا بدون الالم، ألن موسى عليه السالم  آَلتَِيةٌ يف ال  فالتوكيد بــــ

 نكر تؤكد له الكالم أكثر وأكثر،نكرين، فواحد مم للساعة، التوكيد يوضع مع املم 
 {، السَّاَعَة آَلتَِيةٌ  ِإنَّ }الالم، ـــــ إن وتؤكد بـــ تؤكد ب

 من ابب التوكيد فقط{ ةٌ ِإنَّ السَّاَعَة آتِيَ } نكر،لكن هنا موسى عليه السالم غري مم 
 مبؤكد واحد فقط.

َها َمْن اَل يـمْؤِمنم هِبَا َواتَـَّبَع َهَواهم فـَتَـْرَدى}  ({16) َفاَل َيصمدَّنََّك َعنـْ
فال يصرفن ك عن التصديق هبا واالستعداد هلا ابلعمل الصاحل من ال يؤمن هبا من 

 .الكفار، واتبع ما هتواه نفسه من احملرمات، فتهلك بسبب ذلك

 ({17) َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك اَي مموَسى}
 ما هذه اليت يف يينك اي موسى؟

َها َوَأهمشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي َويلَ ِفيَها َمآِربم أمْخَرى}  قَاَل ِهَي َعَصاَي َأتـَوَكَّأم َعَليـْ
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(18}) 
َها َوَأهمشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي}، وذكر الصفات  َعَصايَ  َويلَ ِفيَها َمآِربم  َأتـَوَكَّأم َعَليـْ

 ثالث أشياء،  {أمْخَرى
قال موسى عليه السالم: هي عصاي؛ أعتمد عليها يف املشي، وأخبط هبا الشجر 

  ليسقط ورقها لغنمي،
يعين يهش  {َوَأهمشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي }وهذا طبع ا خالف أن بعض الناس بيفهم أنه 

يعين أضرب الشجر هبذه  {ا َعَلى َغَنِميَوَأهمشُّ هبَِ  }هبا الغنم، أي يسوقها، إمنا 
 العصا فيتساقط الورق فتأكله الغنم.

 {َويلَ ِفيَها َمآِربم أمْخَرى }
 .ويل فيها منافع غري ما ذكرت

 ({19)قَاَل َأْلِقَها اَي مموَسى}
 عصاك. قال هللا: ألقها اي موسى

كأنه أراد {  َمآِربم أمْخَرى َويلَ ِفيَها }أنه مثال  عندما قال هنا بعض العلماء يقولوا 
 أن يسأله هللا سبحانه وتعاىل عن هذه املآرب، ولكن مل ُيدث، 
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 ({19)قَاَل َأْلِقَها اَي مموَسى}فقال تعاىل 
واألفضل من ذلك أن يقال أنه كأن موسى عليه السالم خشي اإلطالة يف الكالم، 

م ويسأله وكذا، هو من ابب التأدب مع هللا وليس مسألة أنه يريد أن يطول الكال
َها َوَأهمشُّ هِبَا َعَلى َغَنِمي َويلَ ِفيَها َمآِربم أمْخَرى}قال   قَاَل ِهَي َعَصاَي َأتـَوَكَّأم َعَليـْ

(18})  
وهذا ال يليق مبخاطبة  عمل هبا كذا وكذا وكذاكالمه خشي اإلطاله، فإذا قال أ

طل يف دب مع هللا فلم يم امللوك، وهللا ملك امللوك سبحانه وتعاىل، فكأن موسى يتأ
 {،َويلَ ِفيَها َمآِربم أمْخَرى }الكالم فقال 

ل األمر إىل هللا سبحانه وتعاىل، إن شاء سأله عن هذه املآرب أو مل فكأنه وكَ 
 يسأله، وهذا من أدب موسى عليه السالم.

، مث لبيان تذكريه بدعوة العصا، ابلنار ستئناساالستئناس وتعديد النعم، فاال  أوال 
 فيسأله عنها ماذا يفعل هبا ليتذكر نعم هللا عليه.
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 ({20)فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى}

.  انقلبت إىل حية تسعى فرأى موسى أمر ا عظيم ا ووىل هاراب 
 طبع ا وردت عصا موسى يف القرآن الكرمي بثالث أوصاف خمتلفني،

 بني،كثعبان مم وصفت هنا كأهنا حية، ووصفت كأهنا جان، ووصفت  
 تعارض ما بني الثالثة، ال؟ هناكهل 

 اجلان هي صغري الثعبان الذي يتحرك خبفة هذا امسه جان،
 بني مها نفس الوصف، فهما واحد،واحلية والثعبان املم 

 ل فيها هل هي صغرية أم كبرية، شكَ أما اجلان فهي الوحيدة اليت ّمكن يم 
 اب أنه يف كل األوصاف قال هي،ثعبان مبني أم جان يعين حية صغرية، فاجلو 

 أما يف جان فلم يقل هي، إمنا قال كأهنا، فكأهنا للتشبيه، 
 فهي ليست جان، وإمنا كأهنا جان.

 اَل  مموَسىَٰ  ايَ  ۚ   يـمَعقِ ْب َوملَْ  ممْدِبر ا َوىلََّٰ  َجان   َكأَنَـَّها  تـَْهتَـزُّ  رَآَها فـََلمَّا ۚ  َعَصاَك  َوَأْلقِ  }
 فقال كأهنا، [10 ]النمل: اْلممْرَسلموَن{ َلَديَّ  افم َيََ  اَل  ِإّن ِ  خَتَفْ 

 أي هي نفسها، ({20)فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى}إمنا هنا قال 
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 [107]األعراف: {فَِإَذا ِهَي ثـمْعَباٌن مُِّبنيٌ  فَأَْلَقىَٰ َعَصاهم }وكذلك قال 
 تسعى وتتحرك، بني، لكن هنا زاد وصف ا ألهناتسعى هي ثعبان مم  إذن حيةٌ 

 الصحراء. موقف بني فكانت يفوأما يف ثعبان مم 
فة حركتها كأهنا ثعبان صغري الشاهد أن جان أي أهنا ثعبان عظيم، لكنها يف خِ 

فة فيكون ل والضخامة يف الثعبان قد ال َتعله يتحرك خبِ قفة، يعين الثيتحرك خبِ 
نفس الوقت يتحرك  وزن ثقيل وتتحرك بثقل وببطء، ال هي ثعبان مبني عظيم ويف

 فة كأنه ثعبان صغري امسه جان.خبِ 

 ({21)قَاَل خمْذَها َوال خَتَْف َسنمِعيدمَها ِسريَتـََها األموىَل }

قال هللا ملوسى عليه السالم: خذ العصا, وال ختف من انقالهبا حية، سنعيدها إذا 
 .أخذهتا إىل حالتها األوىل

 ({22) بـَْيَضاء ِمْن َغرْيِ سموء  آيَة  أمْخَرىَواْضممْم َيَدَك ِإىَل َجَناِحَك خَتْرمجْ }

رص؛ من غري بَ  )كالثلج( خترج بيضاء )حتت العضد( واضمم يدك إىل جنبك
 .أخرىعالمة لتكون لك 
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 اآلية هنا فيها تفسري أكثر قال:
 [12]النمل: {َوَأْدِخْل َيَدَك يف َجْيِبَك خَتْرمْج بـَْيَضاَء ِمْن َغرْيِ سموء  }

 {،اْضممْم َيَدَك ِإىَل َجَناِحكَ وَ }هنا قال 
  {،َوَأْدِخْل َيَدَك يف َجْيِبكَ }إذن هناك 

 إذن يف إضمام يف اجلناح، ويف إدخال يف اجليب، 
 عندما جنمع اآلايت مع بعضها.

َرى}  ({23) ِلنمرَِيَك ِمْن آاَيتَِنا اْلكمبـْ

أنك رسول من آايتنا العظمى الدالة على قدرتنا، وعلى  -اي موسى- فعلنا ذلك 
 .من عند هللا

رص، ووضع يده فخرجت بيضاء فهذه عالمة يمقال يف بعض اآلاثر أنه كان فيه بَ 
 ، شيء بسيط،ار  نف  ص ليس مم على صحة نبوته، الِبَ 

 ر ا.نف  ر، لكن مل يرد أنه كان شيئ ا مم نف  ص يف كل اجلسم هذا مم لكن الِبَ 
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 ({24)اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهم َطَغى}

 ، ادعه إىل توحيد هللا وعبادته.نه َتاوز احلد يف الكفر والتمرد على هللافإ

 ({25)قَاَل َربِ  اْشَرْح يل َصْدِري}

 وسع يل صدري.

 ({26)َوَيسِ ْر يل َأْمِري}

 وسهل يل أمري

 ({27)َواْحلمْل عمْقَدة  مِ ن لِ َساّن }

 وأطلق لساّن لفصيح املنطق كل هذه بداايت

 ({28)يل يـَْفَقهموا قـَوْ }

 ليفهموا كالمي.

 ({29)َواْجَعل يلِ  َوزِير ا مِ ْن َأْهِلي}
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 معين ا من أهلي.

 ({30)َهارموَن َأِخي}

ه السالم أنه طلب من هللا أخاه مبثل ما نفع موسى هارون علي طبع ا مل ينفع أحدٌ 
 وتعاىل أن جيعله معه. سبحانه

 ({31)اْشدمْد ِبِه َأْزِري}

 ({32)ِريَوَأْشرِْكهم يف َأمْ }
 أي يف النبوة وتبليغ الرسالة.

 ({33)َكْي نمَسبِ َحَك َكِثري ا}

 ({34)َوَنْذكمَرَك َكِثري ا}

 ونذكرك كثري ا. نزهك ابلتسبيحأي لكي ن

 ({35)ِإنََّك كمنَت بَِنا َبِصري ا}

 أنك كنت بنا بصري ا، ال ختفى عليك منا خافية. كفنحمد
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 ({36)مموَسىقَاَل َقْد أموتِيَت سمْؤَلَك اَي }
 لت يوم ا.لك طلبك أو أعمطيت كل ما سأ يعين قد لبيتم 

 ({37)َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك َمرَّة  أمْخَرى}
 هذا املوقف طبع ا انتهى عندما رأى انر ا وكذا والعصا،

ه بطفولته، فهذه منة، جعلناك نبي ا وكلمناك وهذه اآلية ذكر  فاهلل سبحانه وتعاىل يم  
نعم عظيمة أنت ال تدركها وأنت طفل صغري  يوجد :وهناك آايتاليت رأيتها، 

 سنذكرك هبا.
َواْحلمْل عمْقَدة  مِ ن }كان موسى فيه ثقل يف نطق بعض احلروف فقال 

 وكذلك قال يف آية أخرى:({، 27)لِ َساّن 
قم }  َأن َأَخافم  ِإّن ِ  ۚ  يِن َوَأِخي َهارمونم همَو َأْفَصحم ِمينِ  ِلَساان  فََأْرِسْلهم َمِعَي ِرْدء ا يمَصدِ 

بموِن{  [34]القصص: يمَكذِ 

 أفصح يعين أكثر إابنة وحروفه واضحة أكثر.
أان أحتدث عن أنه قبل النبوة سيدان موسى كان عنده بعض الثقل يف الكالم ولو 
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 ({،27)َواْحلمْل عمْقَدة  مِ ن لِ َساّن }شيء بسيط، فهو قال 
 واحلل عقدة لساّن[،ومل يقل ]

يريد أن يقول أن الكالم كله ينطقه  ({،27)َواْحلمْل عمْقَدة  مِ ن لِ َساّن }بل قال 
ا ولكن هناك حرف صغري هو غري مضجي  بوط.د 

َنا ِإىَل أممِ َك َما يموَحى} ْليـمْلِقِه  (38)ِإْذ َأْوَحيـْ َأِن اْقِذِفيِه يف التَّابموِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِ  فـَ
خمْذهم َعدمو  يلِ  َوَعدمو  لَّهم َوأَْلَقْيتم َعَلْيَك حَمَبَّة  مِ ينِ  َوِلتمْصَنَع َعَلى اْلَيمُّ اِبلسَّاِحِل أيَْ 

 {(39)َعْييِن 
أي أهلمنا أمك أن ضعي ابنك موسى بعد والدته يف التابوت مث اطرحيه يف النيل 

 لقيه النيل على الساحل أيخذه فرعون عدوي وعدوه، فسوف يم 
ىب على عيين ويف فصرت بذلك حمبواب  بني العباد لرتم  مين وألقيت عليك حمبة  

 حفظي.
 صفة العني هلل تبارك وتعاىل، صفة تليق جبالله.إثبات ويف اآلية 
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ِإْذ ََتِْشي أمْختمَك فـَتَـقمولم َهْل َأدملُّكمْم َعَلى َمن َيْكفملمهم فـََرَجْعَناَك ِإىَل أممِ َك َكْي تـََقرَّ }
نـمَها َوال حَتَْزَن وَ  َلِبْثَت ِسِننَي يف َعيـْ تَـنَّاَك فـمتموان  فـَ َناَك ِمَن اْلَغمِ  َوفـَ يـْ تَـْلَت نـَْفس ا فـََنجَّ قـَ

 ({40)َأْهِل َمْدَيَن مثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدر  اَي مموَسى
 يشرح التفاصيل، كيف؟

مث تقول ملن  تبعكقال عندما منن ا عليك مرة أخرى عندما كانت َتشي أختك ت
 رضعه لكم، ، أي يم {كمْم َعَلى َمن َيْكفملمهم َهْل َأدملُّ }أخذوك 

م عليه املراضع، كل امرأة ترضع سيدان موسى ال يرضى أن هللا سبحانه وتعاىل حر  
 [،12]القصص: ل{ِمْن قـَبْ  َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضعَ  }يلتقم الثدي، 

 هل هذا حترمي شرعي أم كوّن؟
 هذا حترمي كوّن.

 تطيب نفسها بسالمتك من الغرق والقتل، فرددانك مرة أخرى كي 
ا، الرجل القبطي الذي قتله خطأ  ووكزه موسى فس  وال حتزن على فقدك، وقتلت ن

تَـنَّاَك فـمتموان  ناك من غم فعلك وخوف القتل، فقضى عليه، فنجي أي وابتليناك  َوفـَ
 ات،سنو 10، بقى عندهم فـََلِبْثَت ِسِننيَ ، فخرجت خائف ا إىل أهل مدين، ابتالء  
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در هللا مث جئت من مدين يف املوعد الذي قدرته لك جلعلك رسوال  واثق ا لقَ 
 وإرادته، واألمر كله هلل تبارك وتعاىل.

 ({41)َواْصطَنَـْعتمَك ِلنَـْفِسي}
 مين لك واختيار ا لرساليت والبالغ عين. عليك هبذه النعم اجتباء   أنعمت أي

 ({42) ِنَيا يف ِذْكِرياْذَهْب َأنَت َوَأخموَك ِِباَييت َوال تَ }
 إذن بذلك هارون عليه السالم أصبح رسوال  مع موسى عليه السالم،

 فأمره هللا عز وجل ابلذهاب إىل فرعون.
 أي ال تضعفا عن مداومة ذكري. َوال تَِنَيا يف ِذْكِري
لقوة القلب، أي انسان طاغية أو حياة القلب, والذكر ذكر هللا سبحانه وتعاىل 

 ،َوال تَِنَيا يف ِذْكِريأو كذا، فاهلل عز وجل قال لسيدان موسى واحد كذا 
يعين ال تكسلوا يف ذكر هللا، سبحان هللا واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وأستغفر هللا، 

 تدعو، ملاذا؟ذاهب لوأنت 
وتعاىل َيصغر يف بصره هذا الذي يذهب  ألن عندما يذكر اإلنسان ربه سبحانه
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 تحدث إىلهللا أكِب وأنت ذاهب لتابللسان فقط، هللا، ليس ليه، ال إله إال إ
 طاغية،

 ({43)اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهم َطَغى}

هذا عظيم وكبري ولكن هللا أكِب، فعندما تذكر ربك ذكر ا كثري ا بقلبك وبلسانك 
اب وأي معاانة حتدث ستلذ أي عذيصغر يف عينك هذا الذي تذهب إليه، وتَ 
 لك.

غ، فممكن يكون رجع إىل مدين مرة بل  أصبح رسوال مطلوب منه أن يم عندما 
 أخرى.

 ({44) فـَقموال َلهم قـَْوال لَّيِ ن ا لََّعلَّهم يـََتذَكَّرم َأْو ََيَْشى}

 قوال له قوال  لطيف ا لعله يتذكر أو َيشى ربه.

َنا َأْو َأن َيْطَغى}  ({45)قَاال رَبَـَّنا ِإنَـَّنا ََنَافم َأن يـَْفرمَط َعَليـْ

 .ال يَقَبلهَناف أن يعاجلنا ابلعقوبة، أو أن يتمرد ابحلق ف
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 فَْأتَِياهم فـَقموال ِإانَّ َرسموال رَبِ َك فََأْرِسلْ  (46)قَاَل ال خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعكمَما َأمْسَعم َوَأَرى}
َناَك ِِبيَة  مِ ن رَّب ِ  بـْهمْم َقْد ِجئـْ َك َوالسَّالمم َعَلى َمِن اتَـَّبَع َمَعَنا َبيِن ِإْسَرائِيَل َوال تـمَعذِ 

 {(47)اهْلمَدى

من ربك، أن أطلق بين إسرائيل وال تكلفهم مبا ال إليك قوال له إننا رسوالن 
دقنا يف من ربك تدل على صِ  عجزة  مم  بداللة  تيناك يطيقون من األعمال، فقد أ

 دعوتنا.
 ت اهلدى فلك منا السالم، أنت اتبع إن يعين َوالسَّالمم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلمَدى

 ل عليك السالم.وحَتم 
يفعل كذا وكذا ويقوم فرعون استعلى يف األرض وظاملهم وقاهرهم، يقول من مل 

 يقتل األوالد ويستحي النساء،بعمل كذا سأقتله، وكان 
ويقتل من ال يعمل له ما يريد، وفارض عليهم أشياء ولكن الفكرة أنه كان يعذهبم 

 قاهر وشديد. وقال أان ربكم فهو
بـْهممْ }  أي ال تكلفهم ما ال يطيقون. {فََأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسَرائِيَل َوال تـمَعذِ 

 بن إبراهيم، سيدان يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
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ف السنني أيض ا، يكون آال وسيدان موسى أتى بعده سيدان سليمان، يعين ّمكن أن
 سيدان يوسف قبل موسى عليه السالم.

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمن َكذََّب َوتـََوىلَّ ِإانَّ قَ  } قَاَل َفَمن رَّبُّكمَما اَي ( 48) ْد أموِحَي ِإَليـْ
 ({50) قَاَل رَبُـَّنا الَِّذي َأْعَطى كملَّ َشْيء  َخْلَقهم مثمَّ َهَدى (49) مموَسى

الئق به على حسن صنعته، مث هدى  ال خلقه أي أن هللا عز وجل أعطى كل شي
 نتفاع مبا خلقه هللا له.وق لالكل خمل

 ({51) قَاَل َفَما اَبلم اْلقمرموِن األموىَل  }
 القرون املاضية. ِبخَ قال ما 

الَِّذي َجَعَل َلكممم  (52) قَاَل ِعْلممَها ِعنَد َريبِ  يف ِكَتاب  ال  َيِضلُّ َريبِ  َوال يَنَسى }
ا َوَسَلَك َلكمْم ِفيَها سمبمال َوأَ  ا مِ ن اأَلْرَض َمْهد  نَزَل ِمَن السََّماء َماء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواج 

 {(53) نَـَّبات  َشّتَّ 
يسرة هذا أيض ا ذكر مظاهر ربوبية هللا سبحانه وتعاىل، أي جعل األرض لكم مم 

تلفة فأخرج به أنواع ا خمم  ا، أنزل من السماء ماء  كثري    انتفاع هبا، جعل فيها طرق  لال
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 من النبات.

 

مويل النـَُّهى كملموا } َعاَمكمْم ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيت  ألِ   ({54) َواْرَعْوا َأنـْ
 هذه اآلايت لذوي العقول السليمة.

َها َنمْرِجمكمْم ََترَة  أمْخَرى } َها َخَلْقَناكمْم َوِفيَها نمِعيدمكمْم َوِمنـْ  ({55) ِمنـْ
 عيدكم فيها بعد املوت، أي من األرض خلقكم هللا ويم 

 أخرى للحساب واجلزاء. مرة   ياء  أح رجكموَيم 

 جزاكم هللا خري ا

 


